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بسوم  ليس أفضل من بسمة



   

�أثارين و�أغا�ضني عندما ُطلب منا مغادرة  عندما كنت عائدة من �ل�ضفر كانت �لطائرة يف غاية �لنظافة.. �ال �ن ما 

�لطائرة بعد �لو�ضول �ىل �لبحرين، ر�أيت �أر�س �لطائرة مليئة باأور�ق �ل�ضوكالته وعلب �لع�ضري و�ملاء و�ألياف �جلب�س 

و�ملخاد و�لبطاطني ملقاة هنا وهناك يف ممر �لطائرة.. �ىل جانب لهوهم �ثناء �لطري�ن مما �زعج �مل�ضافرين و�أنا و�حدة 

فيهم!!

�ألي�س عيباً يا �أعز�ئي مثل هذ� �لت�ضرف. �أين �ملدنية و�لتح�ضر �أين �الخالق و�ملعاملة �لطيبة �لتي يحثنا بها ��ضالمنا؟

ماذ� �ضيقال عنا. وما هي �لفكرة �لتي �ضياأخذها عنا �مل�ضافرون �الأجانب خا�ضة �نها طائرة �أجنبية وبها كثري من 

�ل�ضو�ح.

�أحبائي: �لرقي و�لتمدن لي�س من �ضافر وطاف �نحاء �لعامل. �لرقي هو �لذي يتمثل باملعاملة �لطيبة وح�ضن �لت�ضرف 

وعدم م�ضايقة �لغري.

�أمتنى من �أولياء �الأمور �أن يحثو� �أبناءهم على ح�ضن �لت�ضرف �ثناء �ل�ضفر ولي�س غ�س �لنظر عن ت�ضرفاتهم.. 

و�ىل لقاء.

ماما شيخة
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إطالق مشروع »الصحفيين الصغار« 
بمدرسة أسامة بن زيد اإلبتدائية للبنين

يهدف �إىل �إكت�صاف �ملو�هب.. و�صقل �إعالميني مبدعني

�البتد�ئية  زيد  بن  �أ�صامة  مدر�صة  د�صنت 

و�لذي  �ل�صغار«،  »�ل�صحفيني  م�صروع  للبنني 

�عالميني  و�صقل  �ملو�هب،  �إكت�صاف  �إىل  يهدف 

�ل�صلطة  مهنة  ت�صرب  على  قادرين  مبدعني 

�لر�بعة. وبد�أت �ملدر�صة وبدعم ال حمدود من قبل 

مدير �ملدر�صة �الأ�صتاذ �أحمد �ل�صيد غريب يف فتح 

�ل�صحفيني  نادي  يف  لال�صرت�ك  للرت�صح  �ملجال 

النتقاء  �نتخابات  و�إجر�ء  باملدر�صة،  �ل�صغار 

�ملجال،  بهذ�  �الإ�صرت�ك  يف  �مليول  لديها  نخبة 

خا�صة و�إن هناك �لعديد من �ملجاالت �لتي تقع 

�ل�صباحية  باالإذ�عة  �ال�صرت�ك  يف  عاتقهم  على 

�د�رة  فعاليات  خالل  من  �خلارجية  و�مل�صاركة 

�لرتبية  لوز�رة  �لتابعة  �لرتبوية  �خلدمات 

و�لتعليم.

�إجر�ئية  خطة  �إجر�ء  على  �ملدر�صة  وعملت 

�العالمي  �لفريق  ل�صقل  مهام  بعدة  للقيام 

�خلا�ص باملدر�صة، وبد�أت بزيارة فعلية تطبيقية 

�الإعالمي  �لفريق  وقام  للكتاب،  �الأيام  ملعر�ص 

�ملقابالت  بكتابة �خبار مقت�صبة، و�إجر�ء بع�ص 

�ملب�صطة مع عدد من مرتادي �ملعر�ص.

وقال �لطالب بال�صف �لر�بع �الإبتد�ئي �أحمد 

جو�د و�لبالغ من  �لعمر 11 عاماً » �نه يرغب يف 

�أن ي�صبح �صحفياً يف �مل�صتقبل، كما �نه ير�وده 

على  �الطالع  يف  جاهد�ً  وي�صعى  �حللم،  هذ� 

تفا�صيل هذه �ملهنة ب�صكل مو�صع«.

�لنادي  يف  بالت�صجيل  قمت  لقد   « و�أو�صح 

فور �صماعي بذلك، كما �أن وجود كافة �ملقومات 

�لتي وفرتها �ملدر�صة �صت�صاعدنا يف �لتزود بكافة 

�ملعلومات �لتي نحتاجها«.

�لرب�مج  من  �لعديد  وجود  �ن  و�أ�صاف 

�ل�صحفيني  من  جمموعة  �إىل  و�ملوجهة  �لهادفة 

�ملهار�ت  �كت�صاب  على  �صت�صاعدنا  �ل�صغار 

�لالزمة و�ملعرفة �لكافية يف �لتعرف على كيفية 

كتابة �الأخبار �ل�صحفية.

كتب: م�صطفى نور الدين
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ب�صناعة  كرباباد  قرية  ��صتهرت 

�ل�صالل، كال�صفرة، �ل�صلة، �جلفري، �لزبيل، 

و�لقبعة  �ل�صنطة  �ملهفة،  �لقفة،  �جللف، 

وه��ذه  و�الأح��ج��ام،  �الأل����و�ن  مبختلف 

مثل  �لقرى  معظم  يف  منت�صرة  �ملنتجات 

و�جل�صرة  و�ل�صناب�ص  و�لبديع  كرباباد 

ويخت�ص  وغ��ريه��ا،  و�أب��وق��وة  وك��ر�ن��ة 

�خلو�ص  توفري  ويتم  �لن�صاء،  باإنتاجها 

من �لبحرين، �أما �خلو�ص �الأبي�ص فاأغلبه 

�صباغة  ويتم  �ل�صعودية،  من  �صر�وؤه  يتم 

�ملنتجات  لعمل  متعددة  باألو�ن  �خلو�ص 

باألو�ن خمتلفة.

فاإن  بالقرى،  �لن�صاء  �إىل  وباالإ�صافة 

م�صروع  يف  يعملن  منهن  �لعديد  هناك 

�الأ�صر �ملنتجة �أو مركز �جل�صرة للحرفيني 

مقابل مكافاآت رمزية.

�ل�صباك،  �لنخيل  منتجات  من  وكذلك 

�صناعتها  وت�صتخدم يف  و�ل�صبت  �ل�صرود 

�خلو�ص وعذوق �لنخيل وهي منت�صرة يف 

�لبديع وباالأخ�ص يف كرباباد  قرى �صارع 

و�أبو قوة وباربار وكر�نة.

كالكي�صة  �أنو�ها  �لقر�قري مبختلف  �أما 

فيها  في�صتخدم  و�ل�صلة  و�ل�صريم  و�ملي�ص 

عذوق �لنخيل فقط، وترتكز هذه �ملنتجات 

يف قريتي باربار وكرباباد، وعادة ما يقوم 

ب�صناعتها �لرجال من خمتلف �الأعمار.

ثقافات06
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وطني حبيبي

ص�������ن�������اع�������ة ال�������س�������الل

ج��اب��ر بن حي���ان
و�لفل�صفة و�لطب  �ملعادن  و�لفلك و�لهند�صة وعلم  �لكيمياء  �الأزدي عامل م�صلم عربي، برع يف علوم  �هلل  بن عبد  جابر بن حيان 

و�ل�صيدلة، ويعد جابر بن حيان �أول من ��صتخدم �لكيمياء عملًيا يف �لتاريخ، وبلغت موؤلفاته 190 موؤلفاً.

ومن �جناز�ت بن حيان يف علوم �لكيمياء: �كت�صف “�ل�صود� �لكاوية” �أو �لقطرون )NaOH(، �أول من �إ�صتح�صر ماء �لذهب، �أول من 

�أدخل طريقة ف�صل �لذهب عن �لف�صة باحلّل بو��صطة �الأحما�ص. وهي �لطريقة �ل�صائدة �إىل يومنا هذ�، �أول من �كت�صف حم�ص �لنرتيك، 

�أول من �كت�صف حم�ص �لهيدروكلوريك، �عتقد بالتولد �لذ�تي، �أ�صاف جوهرين �إىل عنا�صر �ليونان �الأربعة وهما )�لكربيت و�لزئبق( 

و�أ�صاف �لعرب جوهر� ثالثا وهو )�مللح(.

ويعترب بن حيان �أول من �كت�صف حم�ص �لكربيتيك وقام بت�صميته بزيت �لز�ج، و�أدخل حت�صينات على طرق �لتبخري و�لت�صفية 

و�الن�صهار و�لتبلور و�لتقطري، وجنح يف و�صع �أول طريقة للتقطري يف �لعامل، فقد �خرتع جهاز تقطري وي�صتخدم فيه جهاز زجاجي 

له قمع طويل ال يز�ل يعرف حتى �ليوم يف �لغرب با�صم »Alembic« من »�الأمبيق« باللغة �لعربية. وقد متكن جابر بن حيان من 

حت�صني نوعية زجاج هذه �الأد�ة مبزجه بثاين �أك�صيد �ملنجنيز.، كما �صنع ورق غري قابل لالإحرت�ق.
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سلطة البقول المتبلة

املقادير:
كوب حم�ص م�صلوق

حمر�ء  فا�صوليا  كوب   �� معلب  �أو 

م�صلوقة �أو معلبة �� كوب فا�صوليا خ�صر�ء 

مقطعة  طماطم   1  �� معلبة  �أو  م�صلوقة 

بي�صتات   �� مقطع  كرف�ص  عود   �� مربعات 

 �� ذرة  زيت   � �أرباع  ومقطعتان  م�صلوقتان 

�� كوب زبادي »روب« زيت زيتون  خردل 

�� �أع�صاب منوعة مفرومة �� �أكليل �جلبل �� 

زعرت �� ملح �� فلفل ��صود �� ملعقة �كل خل. 

الطريقة: 
بخليط  ويتبل  معاً  �ملقادير  �خلطي 

و�لفلفل  و�مللح  و�الع�صاب  �لزيتون  »زيت 

و�خلل« ويقدم بارد�ً.

القرنبيط
نوع من �أنو�ع �لكرنب وي�صتعمل من �لقرنبيط زهوره وهو من �أح�صن خ�صر�و�ت �ل�صتاء.

�لبوتا�صيوم  �مالح  كمية  يف  عنه  ميتاز  �إنه  �ال  �لكرنب  فو�ئد  ت�صبه  و�لغذ�ئية  �لطبية  وفو�ئده 

و�لفو�صفور و�لفيتامينات.. يحتوى على:

ماء / بروتني / دهون / كولي�صرتول كربوهيدر�ت / �ألياف / فيتامني �أ / ب 1 / ب 2 / ج / ه� / 

ب 6 / حم�ص �لبوليك / �صوديوم / بوتا�صيوم / كال�صيوم / مغي�صوم / حديد / ف�صفور / كربيت.

ويعترب �لقرنبيط مليناً ومدر�ً للبول..

مصانع كيميائية
 صغيرة تعمل للنمو

هناك غدد �صغرية مهمة جد�ً يف ج�صم �الن�صان تفرز يف �لدم 

�لنمو وت�صتغل كثري�ً يف مرحلة  مو�د تدعى هرمونات تر�قب 

�ملر�هقة.

و�لر�بعة  ع�صرة  �لثانية  بني  �ملر�هقة  مرحلة  �ل�صبي  يبلغ 

ع�صرة من �لعمر و�لبنت بني �لعا�صرة و�ل�صاد�صة ع�صرة.

يتغري �جل�صم لكل منهما حتت تاأثري �لهرمونات.
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عرفت �حلناء منذ �لقدمي، فقد ��ضتعملها �لفر�عنة يف �أغر��س �ضتى، �إذ 

�ل�ضعر  �الأيدي و�ضباغة  لتخ�ضيب  �أور�قها معجونة  �ضنعو� من م�ضحوق 

باحلناء،  �لفرعونية خم�ضبة  �ملومياء  من  كثري  وجد  كما  �جلروح،  وعالج 

و�تخذو� عطر�ً من �أزهارها. ولها نوع من �لقد�ضية عند كثري من �ل�ضعوب 

�الإ�ضالمية �إذ ي�ضتعملونها يف �لتجميل بف�ضل �ضفاتها فتخ�ضب مبعجونها 

�الأيدي و�الأقد�م و�ل�ضعر، كما يفر�ضون بها �لقبور حتت موتاهم. وت�ضتعمل 

يف دباغة �جللود و�ل�ضوف وميتاز �ضبغها بالثبات.

لذ�  لبيئة حارة،  �آ�ضيا، وحتتاج  غربي  للحنة، جنوب  �لرئي�ضي  �ملوطن 

فهي تنمو بكثافة يف �لبيئات �ال�ضتو�ئية لقارة �إفريقيا كما �نت�ضرت زر�عتها 

لها م�ضر  �ملنتجة  �لبلد�ن  و�أهم  �ملتو�ضط  �الأبي�س  �لبحر  بلد�ن حو�س  يف 

و�ل�ضود�ن و�ل�ضني و�لهند.

ت�����اريخ ال�ح��ن��ة

ال���ُم����ه����������ر
�صغري �حل�صان ي�صمى مهر� �ذ� 

كان ذكر� وت�صمى �النثى مهرة.

ق�صري  ج�صم  وللمهر 

�أطر�ف  و�أربعة  و�أذنان 

وذيل  كبريتان  وعينان 

و�صعر كثيف، ت�صاعده 

�أمه على تعلم �جلري، 

�حلليب  ير�صع  وهو 

يف  و�لديه  مع  ويعي�ص  منها 

�ال�صطبل.

�ل�صبارية  �لف�صيلة  نباتات  بع�ص  يف 

�لنبات  يكون  »�كينوكاكت�ص«  نبات  مثل 

�ل�صاق«  »وهي  كرة  �صكل  على  �صوكيا  كله 

و�الأور�ق متحورة �ىل ��صو�ك.

ي�صمى  �ل�صكل  غريب  نبات  يوجد 

�صريط  �صكل  �ل�صاق  تتخذ  »موهلمبيكيا« 

طويل، تخرج عليه قليل من �الور�ق �حلر�صفية، 

وهذ� �صكل �آخر من ��صكال حتور �ل�صيقان لالقالل 

من فقد �ملاء.

ال�ج�������رو�صيقان النباتات الف�صلية
�صغري �لكلب وي�صمى جرو�، له 

ج�صم �صغري و�أذنان و�أربعة �أطر�ف 

وعينان وذيل ق�صري.

يبلغ  �ن  قبل  جرو�  وي�صمى 

يرى  �ن  الي�صتطيع  �نه  كما  �لعام، 

جيد�.

ويعي�ص يف  �أمه،  من  �حلليب  ير�صع 

كوخ، ويحب �جلرو �للعب.
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بدرية يو�صف ال�صنديجـــــــــــــــــود تيم يو�صف ال�صندي

�صارة عمار �صلمان �صادق جعفر ح�صنيعبدالـله علي ناجي



مسابقات10

   م

ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 
على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى 

»األيام« باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: أحلى تعليق

مسابقة: من داخل العدد

كرباباد  -2 �صلماباد  -1

- أي قرية تشتهر بصناعة السالل؟

المسابقة

مدر�ص �لعلوم �صاأل تلميذ: عرف �خلفا�ص؟

�لتلميذ للمدر�ص: فاأر يلب�ص عباءة �صود�ء.

�لتالميذ  ي�صتخدمها  �لتي  �لكلمة  ماهي  مدر�ص: 

عادة؟

�لتلميذ: ال �أعرف يا �أ�صتاذ؟

�الأ�صتاذ: �أح�صنت... �الجابة �صحيحة.

مدرس العلوم

ال اعرف
موجود  �صيء   -1

�أ�صفت  �إذ�  �ل�صماء  يف 

يف  �أ�صبح  حرفا  �إليه 

�الأر�ص؟

�لبنك  هو  ما   -2

 بالنقود؟
�لذي ال يتعامل

�ل�صيء  هو  ما   -3

دوما  �ل�صدق  يقول  �لذي 

ولكنه �إذ� جاع كذب؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1900م

منار احمد ال شرف
حوراء حسن عبدالنبي

سيد احمد محمد

1- جنم – منجم.

2- بنك �لدم.

3- �ل�صاعة.
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�وقف ال ت�صورنا �لكامري�

قف و�نتظر دورك

�ف�صل من بع�ص �لب�صر

أحلى تعليق

من داخل العدد



11 تسالي

[ �ن �لزيت و�ملاء ميكن �أن يختلطا، �ذ� و�صعت قطعة من �ل�صابون 

معهما.

�لعدد  ي�صاوي  �لفقر�ت  من  عدد  على  يحتوي  �لزر�فة  عنق  �ن   ]

�ملوجود يف عنق �الن�صان.

[ �ن جمموع مات�صعه �أنثى �لذباب من بي�ص طو�ل حياتها �أكرث من 

500 بي�صة.

[ �ن �ألف �صمكة من �صمك �لفانو�ص تزن كيلوجر�ماً و�حد�ً.

[ �ن �رتفاع ن�صبة �مللوحة يف �لبحار ميكن �الن�صان من �لعوم بدون 

خ�صية �ن يغرق.

هل تعلم

الـمتــاهــة

كيف ترسم »سنفور«
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سودوكو



تسالي12
الخميس 27 ذو القعدة 1434 - العدد 8942

Thursday 3rd - October 2013 - No.8942

ق

ل

م

ج

�ص

�

ف

ع

ط

و

ر

ت

ث

ر

ر

م

ق

ي

ر

ب

و

م

ج

ل

ة

ح

ت

ي

�ص

م

�ص

د

ف

�ص

�ص

ب

�

ن

و

ت

�

ة

ل

�

ل

ه

م

ن

ع

1

2

3

4

الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

عطور

جريدة 

جملة

متحف

هاللفرو�صية

قلم

ب�صتان

�صم�س

قمر

1

3

2

4
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الك�ت�ك�وت
ُت������وْت ُت����وْت

�لبي�صة َه���ِذي 

�لق�ْصَرة َك�َصَر 

���ْو ���ْو����صَ ����صَ

عنها وَب���ُع���د 

�هلل ه����������و 

�هلل ه����������و 

ُت����وْت ُت���وْت

َكْتُكوْت فيها 

ِمْنَها َوَخ���َرج 

���ص��و���ص��و

َم���ْن �أَْح���َي���اه

َم���ْن َي��ْرَع��اه

�هلل ��ْب��َح��ان  ���صُ

على �صديقه  فالح  ثار 

بكلمة جارحة، وما  وقذفه 

وهد�أت  منزله،  �إىل  عاد  �إن 

�أع�صابه، بد�أ يفكر .

خرجت  كيف  باتز�ن: 

هذه �لكلمة من فمي؟! 

���ص��اأق��وم و�أع���ت���ذر 

عاد  بالفعل  ل�صديقي 

ويف  �صديقه،  �إىل  �لفالح 

�أنا  له:  قال  �صديد  خجل 

هذه  خرجت  فقد  �آ���ص��ف 

�غفر يل  مني،  عفو�  �لكلمة 

�عتذ�ره،  �ل�صديق  وتقبل 

ونف�ُصه  �لفالح  عاد  لكن 

ُمّرة، كيف تخرج مثل هذه 

�لكلمة من فمه  مل ي�صرتح 

فالتقى  فعله..  ملا  قلبه 

ب�صيخ �لقرية و�عرتف مبا 

�رتكب، قائال له: 

�أريد يا �صيخي �أن ت�صرتيح نف�صي، فاإين غري م�صدق �أن هذه �لكلمة خرجت من 

فمي  قال له �ل�صيخ: �إن �أردت �أن ت�صرتيح �إمالأ جعبتك بري�ص �لطيور، و�عرب على 

كل بيوت �لقرية، و�صع ري�صة �أمام كل منزل يف طاعة كاملة نفذ �لفالح ما قيل له، 

ثم عاد �إىل �صيخه متهلالً، فقد �أطاع قال له �ل�صيخ: �الآن �إذهب �جمع �لري�ص من �أمام 

�الأبو�ب عاد �لفالح ليجمع �لري�ص فوجد �لرياح قد حملت �لري�ص، ومل يجد �إال �لقليل 

جد� �أمام �الأبو�ب، فعاد حزينا.

 عندئذ قال له �ل�صيخ: كل كلمة تنطق بها �أ�صبه بري�صه ت�صعها �أمام بيت �أخيك، 

ما �أ�صهل �أن تفعل هذ�؟! لكن ما �أ�صعب �أن ترد �لكلمات �إىل فمك  �إذن عليك �ن جتمع 

ري�ص �لطيور.. �و مت�صك ل�صانك.

م�صاهمة من عبداللـه ابراهيم علي

الفالح وريشة الّطير

م�صاهمة من �صديقة »الرباعم«: دالل حممد اإبراهيم حممد

�هلل �����ص����ب����ح����ان 
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املركز العلمي البحريني يقيم ور�صة علمية لل�صغار
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عيدميالد �صعيد علي و اليانا

ح�صني  �مري  �حتفل 

علي  �بنه  بعيدميالد 

�ليانا  و�بنته  6�صنو�ت 

�ملا�صيه  �جلمعه  �صنة، 

و���ص��ط ف��رح��ة �اله��ل 

منتزة  يف  و�ال�صدقاء 

لهم  ومتنياتنا  ع��ذ�ري 

بالعمر �ملديد 

birthday reminder من �لرب�مج �ملجانية �ملفيدة جلميع �ال�صدقاء، ميكنهم من خالله 
تذكر جميع �ملو�عيد و�ملنا�صبات �خلا�صة با�صدقائهم، ويوفر هذ� �لربنامج �مكانية �لتو�صيف 

الي منا�صبة تريد تذكرها من خالل �الختيار�ت �لتي تتيح لك �د�رة هذه �ملنا�صبات ويذكرك 

بها قبل موعدها بوقت كاف، و�لربنامج متاح بالعديد من لغات �لعامل.

كل هذ� و�كرث جتدونه من خالل زيارتكم للموقع 

www.zhornsoftware.co.uk

براعم . نت

birthday reminder
م�صتمتعًا بال�صباحة يف البحر حلظة غروب ال�صم�س

الطفل اآدم داين
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

THE PLAYROOM غــــــــــــــرف الـــــلـــــعـــــب

دمى

دمى لينة

ح�صان خ�صبي هزاز

�صلة االلعاب

جمموعة القطار

ح�صن

جنود دمى

مكعبات


